HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 12.648.327/0001-53
NIRE 35.300.383.982
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
A HIDROVIAS DO BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 12.648.327/0001-53 (“Companhia”), vem, pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) convocar os senhores
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), sob a forma exclusivamente
digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), a
ser realizada, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2021, às 09:00 horas, através da
plataforma digital Zoom (“Plataforma Digital”), para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte
Ordem do Dia:
1.

Deliberar sobre a alteração e reforma do Estatuto Social da Companhia para incluir a

possibilidade de celebração de contratos de indenidade pela Companhia, atualizar seus dispositivos
em virtude do término do Acordo de Acionistas da Companhia, dentre outras informações; e
2.

Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações

acima mencionadas.
Informações Gerais:
1.

Os acionistas da Companhia estão sendo chamados em segunda convocação, já que as

matérias referidas acima foram incluídas na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 20 de abril de 2021 (“AGOE”), mas não foram deliberadas por falta do
quórum mínimo de acionistas presentes, qual seja, de 2/3, no mínimo, do capital com direito a voto,
nos termos do artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações. Conforme disposto no Termo de Não
Instalação divulgado pela Companhia em 20 de abril de 2021 e no referido dispositivo legal, a AGE
poderá instalar-se com qualquer número de acionistas.
2.

A Proposta da Administração (“Proposta”) contemplando toda a documentação relativa às

matérias constantes da Ordem do Dia, os demais documentos previstos na ICVM 481 e na Lei das
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Sociedades por Ações e outras informações relevantes para o exercício do direito de voto na AGE,
foram divulgados por ocasião da convocação da AGOE e encontram-se à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, nos websites da CVM (www.cvm.gov.br),
da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).
3.

Considerando a pandemia da COVID-19 no Brasil, sobretudo em razão da continuidade das

restrições existentes à circulação e reunião de pessoas, a Assembleia Extraordinária será realizada de
modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do acionista somente poderá ser via
Plataforma Digital, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos termos do artigo
21-C, §§2º e 3º da ICVM 481, caso em que o acionista poderá: (i) simplesmente participar da AGE, sem
necessariamente votar; ou (ii) participar e votar na AGE.
4.

Documentos necessários para acesso à Plataforma Digital: Nos termos do artigo 5º, §3º da ICVM

481, os acionistas que pretenderem participar da AGE deverão enviar para o e-mail ri@hbsa.com.br,
com solicitação de confirmação de recebimento, em até 2 (dois) dias antes da AGE (i.e., até o dia 28
de abril de 2021), solicitação de suas credenciais de acesso à Plataforma Digital acompanhada dos
seguintes documentos, conforme aplicáveis: i) Comprovante de titularidade das suas ações emitido
por central depositária ou pelo agente escriturador, com data máxima de 5 (cinco) dias anteriores à
AGE; ii) CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal, bem
como do procurador, se aplicável, que participará da AGE; iii) Contrato Social ou Estatuto Social
consolidado e atualizado; iv) Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de
representação, se for o caso; e v) Regulamento consolidado e atualizado do fundo.
5.

As instruções de voto recebidas pela Companhia via boletim de voto a distância (“Boletim”)

referente às matérias da AGE, diretamente ou através dos prestadores de serviço aptos a prestarem
serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do Boletim, serão aceitas pela
Companhia para fins de quórum de instalação e cômputo dos votos para a AGE
6.

Informações detalhadas sobre as regras e procedimentos para participação e/ou votação a

distância na AGE, inclusive orientações sobre acesso à Plataforma Digital, constam da Proposta de
Administração da Companhia e demais documentos disponíveis nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da Companhia (ri.hbsa.com.br) e da B3 (www.b3.com.br).
São Paulo, 20 de abril de 2021.
Bruno Pessoa Serapião
Presidente do Conselho de Administração
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HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Publicly-held Company
Taxpayer ID (CNPJ/ME) 12.648.327/0001-53
State Registration (NIRE) 35.300.383.982
SECOND CALL NOTICE
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING
TO BE HELD ON APRIL 30, 2021
HIDROVIAS DO BRASIL S.A., publicly-held company, with its headquarters in the City of São Paulo,
State of São Paulo, at Rua Gilberto Sabino, nº 215, 7th floor, Pinheiros, CEP 05425-020, registered with
taxpayer ID under (CNPJ/ME) nº 12.648.327/0001-53 (“Company”), hereby, pursuant to article 124 of
Law 6.404 of December 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), call the shareholders to attend
the Extraordinary Shareholders’ Meeting (“Extraordinary Meeting”), exclusively digitally, under the
terms of article 4, paragraph 2, item I and article 21-c, paragraphs 2 and 3 of CVM Instruction 481 of
December 2009 (“ICVM 481”), to be held, on second call, on April 30, 2021, at 9:00 am, through Zoom
digital platform (“Digital Platform”), to examine, discuss and vote on the following matters on the
Agenda:
3.

To resolve on the amendment and reform of the Company’s Bylaws to include the possibility

of execution of indemnity agreements by the Company, update its provision due to the termination of
the Company’s Shareholders Agreement, among other information; and
4.

To resolve on the consolidation of the Company’s Bylaws in order to reflect the changes

mentioned above.
General Information:
1.

The Company's shareholders are being called upon second call considering that the matters

referred to above were included on the agenda of the Extraordinary and Ordinary Shareholders'
Meeting held on April 20, 2021 (“EOGM”), but were not resolved due to lack of the minimum quorum
of shareholders present, that is, at least 2/3 of the voting capital, under the terms of article 135 of the
Brazilian Corporation Law. As provided in the Declaration of Lack of Quorum disclosed by the Company
on April 20, 2021 and in the referred legal provision, the Extraordinary Meeting may install itself with
any number of shareholders.
2. The Company’s Management Proposal (“Proposal”) with all documents related to the matters
included in the Agenda, the other documents specified on ICVM 481 and in Brazilian Corporate Law
and all other relevant information for the exercise of the right to vote at the Extraordinary Meeting,
were made available to the shareholders at the Company’s headquarters located in the City of São
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Paulo, State of São Paulo, at Rua Gilberto Sabino, nº 215 7th floor, Pinheiros, CEP 05425-020 and on
the websites of Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) (www.cvm.gov.br), of the
Company (ri.hbsa.com.br) and of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).
3.

Considering the COVID-19 pandemic in Brazil, mainly due to the remaining restrictions

imposed on the circulation and gathering of people, the Extraordinary Meeting will be held exclusively
digitally, which is why the shareholder participation can only be by Digital Platform, personally or by
duly appointed attorney-in-fact pursuant article 21/C, §§2º and 3º of ICVM 481, in which case the
shareholder may: (i) simply attend to the Extraordinary Meeting, whether or not he has sent the Ballot;
or (ii) attend and vote on the Extraordinary Meeting.
4.

Necessary documents to access the Digital Platform: Pursuant to article 5, paragraph 3, of

ICVM 481, shareholders wishing to participate in the Extraordinary Meeting must send an email to
(ri.hbsa.com.br), with receipt confirmation request, within 2 (two) days before the Extraordinary
Meeting (ie until April 28, 2021), requesting the access credentials to the Digital Platform with the
following documents, as applicable: i) Proof of ownership of their shares issued by a central depository
or by the bookkeeping agent, with a maximum date of 5 (five) days prior to the Extraordinary Meeting;
ii) CPF and identity document with photo of the shareholder or his legal representative, as well as the
attorney-in-fact, if applicable, who will attend the Extraordinary Meeting; iii) Consolidated and
updated Articles of Association or Bylaws; iv) Legal document certifying the granting of powers,
including representation, if applicable; and v) Consolidated and updated fund regulation.
5.

The voting instructions received by the Company via the remote voting ballot (“Ballot”) referring

to the Extraordinary Meeting matters, directly or through service providers able to provide services
for the collection and transmission of instructions for filling out the Ballot, will be accepted by the
Company for the purposes of the installation quorum and calculation of votes for the Extraordinary
Meeting.
6.

Detailed information on the rules and procedures for participating and/or remote voting at

the Extraordinary Meeting, including the necessary guidelines for the access to the Digital Platform
and the Remote Voting Ballot are available on the Company’s Management Proposal and all further
documents available on the websites of the Company (ri.hbsa.com.br), of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) and of CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo, April 20, 2021.
Bruno Pessoa Serapião
Chairman of the Board of Director
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